သတင်းလွှာအမှတ်-၀၀၃/၂၂၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၀) ရက်။

ကြက်ခြေနီသတင်းလွှာ

မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ရှိ ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲများနှင့် ရပ်ရွာအခြေပြုကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်သော
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း၏ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ချက်များ
ဒေသတွင်း လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ
နေရပ်စွန့်ခွာပြည်သူများကို ကူညီပံ့ပိုးခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း(MRCS) နှင့် ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ (WFP) တို့ပူးပေါင်းပြီး ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်
ပိုင်း)သို့ ရောက်ရှိနေသည့် နေရပ်စွန့်ခွာပြည်သူများအတွက် အရေးပေါ်လိုအပ်သည့် ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ စသည့်
အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာနှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်/နို့တိုက်မိခင်နှင့် (၅) နှစ်အောက်ကလေးအတွက် အဟာရထုတ်များကို
ယခုနှစ်အတွင်း ဖြန့်ဝေခဲ့တာ သုံးကြိမ်ရှိခဲ့ပါပြီ။ ယခုလို ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက် အသင်းဌာနချုပ်၊ ဘေးအန္တရာယ်
ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနတွင် ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ဒေါ်မိုးသီတာဝင်း ဦး
ဆောင်သော ဝန်ထမ်းများနှင့် ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များက အင်တိုက်အားတိုက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်
ခဲ့ကြပါတယ်။ “ကျွန်မ ဝန်ထမ်းတာဝန်မထမ်းဆောင်ခင်က မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမှာ ကြက်ခြေနီစေတနာ
လုပ် အားရှင်အဖြစ် (၂၁)နှစ် ကြာလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်၊ စတုတ္တတန်းဖြေဆိုပြီး နွေရာသီ ရှေးဦးပြုစု
ခြင်း သင်တန်းပြီးတော့ ကျောင်းကြက်ခြေနီအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် စတင်ခဲ့တာပါ။ ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ မကွေးတက္ကသိုလ်
ကိုယ်စားပြု ထူးချွန်ကြက်ခြေနီနှင့် ၂၀၀၅ ခုနှစ်မှာ မကွေးတိုင်း ကိုယ်စားပြုထူးချွန်ကြက်ခြေနီအဖြစ် ရွေးချယ်
ခံခဲ့ရပါတယ်။” လို ဒေါ်မိုးသီတာဝင်းက သူမရဲ့ ကြက်ခြေနီဘဝ အစကို ယခုလို အားတက်သရောပြောခဲ့ပါတယ်။
အခုတော့ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) ရှိ တောင်ကြီး၊ ညောင်ရွှေ၊ ပင်းတယမြို့နယ်များသို့ ရောက်ရှိနေတဲ့ နေရပ်
ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) စွန့်ခွာအိမ်ထောင်စု (၄,၃၇၀) ကို အခြေခံစားနပ်ရိက္ခာနှင့် အာဟာရထုတ်များကို ဖြန့်ဝေပေးလျက်ရှိပါတယ်။
မနှစ်က စပြီး ရန်ကုန်မှာ နှစ်ကြိမ်၊ မန္တလေးမှာ နှစ်ကြိမ်နဲ့ ယခုတစ်ကြိမ် အပါအဝင်ဆိုရင် ရှမ်းတောင်မှာ သုံးကြိမ်ရှိပါပြီ။ ဒီလို ဆောင်ရွက်ရာမှာ ကိုဗစ်-၁၉ ကန့်သတ်ချက်တွေ နဲ့
လမ်းခရီးလုံခြုံရေး အခက်အခဲတွေ၊ ရာသီဥတု အခြေအနေတွေစတဲ့ အခက်အခဲတွေနဲ့တော့ ရှိပါတယ်။ လူတိုင်းက ကြက်ခြေနီကို ကျေးဇူးတင်ကြတယ်လေ။ ခုလို ခက်ခဲနေတဲ့အချ ိန်
တွေမှာ ဒီလို ထောက်ပံ့မှုတွေက အရမ်းအသုံးဝင်တာပေါ့။ “အခုလို အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေကို ကူညီရတာ အရမ်းကိုကြည်နူးရပါတယ်။ ရပ်ရွာလူထုအတွက် လူသားချင်း
စာနာထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့တွေကို အစွမ်းရှိသလောက် ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ အဓိကကတော့ ရာသီ ဥတုပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ပျက်စီးမှုတွေ
ကို ထိထိရောက်ရောက် အသိပညာပေးခြင်းတာတွေ အပြင် ကလေးသူငယ်နှင့် အမျ ိုးသမီးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ အကြောင်းအမျ ိုးအမျ ိုးကြောင့် မိသားစုနဲ့ ခွဲခွာ
ပြီး အလုပ်လုပ်ရင်း အခက်အခဲ ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကို ကူညီတာတွေနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာအထောက်အပံ့ပေးတာတွေ လုပ်ချင်ပါတယ်။” လို့ သူမက ဆက်လက်
ပြောကြား ပါတယ်။
ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်သူများကို ကူညီခြင်း

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

ကရင်ပြည်နယ်

ဇူလိုင်လ (၃၁) ရက်နေ့က မိုးသည်းထန်းစွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ ပြင်ဦးလွင် ဩဂုတ်လ (၂) ရက်နေ့က ဘားအံခြေတုလက်တုဆိုင်ရာပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဌာနနှင့် မြ
မြို့နယ်တွင် ရေကြီးရေလျှံမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ရေဘေးသင့် အိမ်ထောင်စု (၂၀၀) စုအတွက် တီမြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲတို့ပူးပေါင်းပြီး မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲရုံးတွင် နယ်
တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်း (၂၀၀) စုံ၊ အမျ ိုးသမီးတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေး လှည့်ခြေတုပြုပြင်တပ်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။
သုံးပစ္စည်း (၁၅၀) စုံ၊ အမျ ိုးသားတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်း (၁၀၀) စုံနှင့် မြဝတီမြို့နယ်ရှိ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာများမှ ခြေတုပြုပြင်ရန်လာရောက်သူ (၇၅) ဦးအား
အိမ်ဆောက်ပစ္စည်း (၅၀) စုံတို့ကို တိုင်းဒေသကြီးကြက်ခြေနီကြီးကြပ်မှုကော်မတီ ဥက္ကဌ ဘားအံခြေတုလက်တုဆိုင်ရာပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဌာန၏

နယ်လှည့်ခြေတုပြုပြင်ရေး

ဒေါက်တာသိန်းထွန်းဆောင်နှင့် ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များက ဩဂုတ်လ (၁) အသိပညာရှင်၊ အတတ်ပညာရှင်များက ပျက်စီးနေသောခြေတုများ အသေးစားပြုပြင်
ရက်နေ့က သွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။

ပေးခြင်း၊ ခြေတုအဟောင်းများ၊ အားပြုကိရိယာများ၊ ခြေဖဝါးများ၊ လက်ထောက်များနှင့်

၎င်းရေဘေးသင့်အိမ်ထောင်စုများအား ဘေးလွတ်ရာသို့ ရွှေ့ပြောင်းပေးခြင်း၊ စားနပ်ရိက္ခာ ခါးပတ်ကြိုးများကို လဲလှယ်ပြုပြင်တပ်ဆင်ပေးခဲ့ပြီး အကြီးစားပြင်ဆင်မှုများနှင့် အသစ်
နှင့် သောက်ရေများ ပေးဝေခြင်းတို့ကို မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲမှ ကြက်ခြေနီစေတနာ လဲလှယ်ရန်လိုအပ်သူများကို ဘားအံခြေတုလက်တုဆိုင်ရာ ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဌာနသို့
လုပ်အားရှင်များက ဇူလိုင်လ (၃၁) ရက်နေ့က ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ပြန်လည်ညွှန်းပို့ခြင်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ရပ်ရွာလူထုအား ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြောင်းလဲနေသော အခြေအနေများကို ရင်ဆိုင်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်း

မွန်ပြည်နယ်
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများကို ကူညီကယ်ဆယ်ခြင်း

ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)
ကာကွယ်ဆေးထိုးလုပ်ငန်းများတွင်
ပါဝင်ကူညီခြင်း

မွန်ပြည်နယ်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်သဏ္ဍာန်တူ

သွေးလှူဒါန်းခြင်း

ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့်ခြင်း

မွန်ပြည်နယ်
ရှေးဦးပြုစုခြင်းသင်တန်းများပို့ချခြင်း

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး
သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါကြိုတင်ကာကွယ်ရေး
လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း
နေရပ်စွန့်ခွာပြည်သူများအား ကူညီထောက်ပံ့ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်းသည် နိုင်ငံတစ်ဝန်း အကူအညီလိုအပ်နေသူများအတွက် လူမှုကရုဏာ အကူအညီများကို
ကြက်ခြေနီအခြေခံမူများနှင့်အညီ စဉ်ဆက်မပြတ်အကူအညီများ ပေးအပ်လျက်ရှိရာ ယခုနှစ်

ဇူလိုင်လ (၂၇)ရက်နေ့မှ

(၃၀)ရက်နေ့အထိ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)၊ တောင်ကြီး၊ ဆီဆိုင်၊ ညောင်ရွှေ၊ ပင်လောင်းနှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်များသို့
ရောက်ရှိနေသည့် နေရပ်စွန့်ခွာအိမ်ထောင်စု (၁,၀၀၀) စုတို့အတွက် MPT Telecommunication company ၏ အထောက်
အပံ့ဖြင့် အစားအစာနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို သွားရောက် ဖြန့်ဝေခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါမြို့နယ်များရှိ နေရပ်စွန့်ခွာအိမ်ထောင်စု (၁,၀၀၀)စုတို့အတွက် စောင် (၁,၀၀၀) ထည်၊ မိုးကာအင်္က ျ ီ (၁,၀၅၀)
ထည်၊ စားသုံးဆီ (၂,၁၉၄) ဗူး၊ ခေါက်ဆွဲခြောက် (၂,၀၀၀) ထုပ်နှင့် အသားဗူး (၂,၀၀၀) ဗူးတို့ကို အသင်းဌာနချုပ်မှ ဝန်ထမ်း
များ၊ ပြည်နယ်မှ ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များနှင့် MPT မှ တာဝန်ရှိသူများက သွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်
ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)

ပါသည်။
ကျန်းမာရေးသိမှတ်ဖွယ်ရာကဏ္ဍ

စာမျက်နှာ (၂)

အတွေ့အကြုံများကို သုံးသပ်ပြီး ရှေ့သို့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း နေရာဒေသအသီးသီးက ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များ၏ လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ။

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

မွန်ပြည်နယ်

ကရင်ပြည်နယ်

ဇူလိုင်လ (၂၉) ရက်နေ့က မော်လမြိုင်မြို့နယ်ကြက်ခြေနီ

ဩဂုတ်လ(၁)ရက်နေ့က မကွေးတက္ကသိုလ် စာသင်ခန်းမ

ဇူလိုင်လ (၂၃) ရက်နှင့် ဇူလိုင်လ(၂၇)ရက်နေ့တို့တွင် ကော့

အသင်းခွဲမှ ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များက မော်

ဆောင်သစ်တွင် ရှေးဦးပြုစုခြင်း(အခြေခံ)သင်တန်းဆင်းပွဲ

ကရိတ်မြို့ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်နှင့် ကျုံဒိုးမြို့ ကျွန်းကလေး

လမြိုင်မြို့နယ်တွင် ဖွင့်လှစ်သော အသက် (၆) လမှ (၃)

ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး သင်တန်းသား/သူ (၈၀) ဦးအား သင်တန်းဆင်း

ကျေးရွာတို့တွင်

နှစ်အထိ ရှေးဦးအရွယ်ကလေးသူငယ် ပြုစုပျ ိုးထောင်ရေး

လက်မှတ်များပေးအပ်ခဲ့ပြီး မကွေးတက္ကသိုလ်ကြက်ခြေနီ

ကြောင့် ထိခိုက်မှုအန္တရာယ် လျော့ချရေး အသိပညာပေး

နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ အခြေခံသင်တန်းတွင် ဆရာ/ ဆရာမ

အသင်းခွဲသို့ ရှေးဦးပြုစုခြင်း ဆေးအိတ်များနှင့ ထမ်းစင်တို့

ခြင်း၊ ပိုစတာများကပ်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အောက်

(၃၀) ဦးတို့အား ရှေးဦးပြုစုခြင်းဘာသာရပ်များကို စာတွေ့

ကို ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်

ဆီဂျင် တပ်ဆင် အသုံးပြုခြင်းကို လက်တွေ့ ရှင်းလင်း ပြသ

လက်တွေ့ ပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။

ပေါက်ကွဲစေတတ်သော

ပစ္စည်းများ

ခဲ့ပါသည်။

ရခိုင်ပြည်နယ်

ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း)

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

ဇူလိုင်လ (၂၈) ရက်နေ့မှ ဇူလိုင်လ (၃၀) ရက်နေ့အထိ

မိုးကုတ်မြို့နယ်တွင်

ဆေးရုံမှ သတိလစ် (နေမကောင်း) လူနာအား ကျ ိုင်းတုံ

ကျောက်တော်မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲမှ

ကို ကာကွယ်ဆေးထိုးစုရပ်များတွင် ပြည်သူများအား ထိုး

ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ လွှဲပြောင်းရာတွင် မိုင်းယောင်းမြို့နယ်

ခြင်း (အခြေခံ) သင်တန်း (၄/၂၀၂၂)ကို မြို့နယ်အတွင်းရှိ

နှံပေးလျက်ရှိရာ

ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲမှ

နေရပ်စွန့်ခွာစခန်း (၁၇) ခုမှ သင်တန်းသား၊ သင်တန်းသူ

မှ ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များက ပါဝင် ကူညီ

(၃၀)ဦးတို့အား သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။

ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

ဇူလိုင်လ(၂၉)ရက်နေ့တွင်

မိုင်းယောင်းမြို့နယ်

ပြည်သူ့

ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်

များက အသင်းခွဲပိုင်ကြက်ခြေနီအရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်

ရှေးဦးပြုစု

COVID-19

ရောဂါကာကွယ်ဆေး

မိုးကုတ်မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲ

ဖြင့် ပို့ဆောင်ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

ဇူလိုင်လ(၂၆)ရက်နေ့ ည (၉:၃၀) နာရီ အချ ိန်ခန့်တွင် စော်

ဇူလိုင်လ(၃၁)ရက်နေ့က

ပိန္နဲတောရပ်ရှိ

ဇူလိုင်လ(၂၂)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းက လားရှိုးမြို့နယ် ကောင်း

ဘွားကြီးကုန်းရပ်ကွက်၊ ပြည်လမ်းပေါ်တွင် ယာဉ်မတော်

လေးထပ်ကျောင်း ပရဟိတ (ဘ/က)မူလွန်ကျောင်းတွင်

ဟုန်းကျေးရွာအနီးတွင် ကားနှင့်ဆိုင်ကယ် မတော်တဆ

တဆမှုကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသော အမျ ိုးသားတစ်ဦး

ပေါက်ကွဲစေတတ်သော

မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူကို နောင်မွန်ကျေးရွာ

အား ရှေးဦးပြုစုပေးပြီး မြောက်ဥက္ကလာပ ဆေးရုံသို့ အရေး

အန္တရာယ် လျော့ချရေး အသိပညာပေး ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထားဝယ်မြို့၊

ပစ္စည်းများကြောင့်

ထိခိုက်မှု

ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲငယ်မှ ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အား
ရှင်များနှင့်

ပေါ်ပို့ဆောင်ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။

နောင်မွန်လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့တို့

ပူးပေါင်း

ကာ ရှေးဦးပြုစုပေးပြီး နောင်မွန်တိုက်နယ်ဆေးရုံသို့ ကူညီ
ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံ ကြက်ခြေနီအသင်း၏ လှုပ်ရှား

အသင်းမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်း

ဆောင်ရွက်မှုများကို မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲများ၊ အပြည်

များတွင် ပါဝင်လှူဒါန်းမည်ဆိုပါက -

ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီကော်မတီ၊ အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေ

ဒေါ်မေစန္ဒာမျ ိုး

နီနှင့် လခြမ်းနီအသင်းများ ဖက်ဒရေးရှင်း၊ ကြက်ခြေနီနှင့်လခြမ်း
နီလှုပ်ရှားမှုမိတ်ဖက် အသင်းများ၊ ဒေသတွင်း၊ နိုင်ငံအဆင့်နှင့်
အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာမှ အလှူရှင်များ သာမက၊ လူသားချင်းစာနာ
ထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍရှိမိတ်

ဌာနမှူး၊ အရင်းအမြစ်စုစည်းအသုံးချရေးဌာန။
ဖုန်း - ၀၉ ၄၂၁ ၁၆၉၅ ၈၉
https://redcross.2c2p.com

ဖက်များ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလ များစသည်တို့မှ ပံ့ပိုးကူညီပေးခြင်း ဖြစ်
သည့် အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
စာမျက်နှာ (၃)

အတွေ့အကြုံများကို သုံးသပ်ပြီး ရှေ့သို့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခြင်း နေရာဒေသအသီးသီးက ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များ၏ လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ။
မြန်မာနိုင်ငံကြက်ခြေနီအသင်း၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကြက်ခြေနီကော်မတီနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြက်ခြေနီကြီး
ကြပ်မှုကော်မတီတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သော အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်သင်တန်း (Capacity Building for Emergency Response Training) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၈) ရက်နေ့က
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊

လားရှိုးမြို့နယ်ရှိ

ပြည်နယ်ကြက်ခြေနီကြီးကြပ်မှုကော်မတီရုံးခန်းမတွင်

ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့

ပါသည်။
အဆိုပါ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ပြည်နယ်ကြက်ခြေနီကြီးကြပ်မှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်ဇော်နှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ အသင်း
အသင်းဌာနချုပ်

ဌာနချုပ်မှ ဒုတိယအထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာတင်ထွန်းအောင်၊ လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပြန်ကြားဆက်
သွယ်ရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်ရွှေစင်ကျော်စိုးနှင့် နည်းပြများ၊ သင်တန်းတက်ရောက်ကြမည့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်
ပိုင်း မြို့နယ်(၁၀)မြို့နယ်မှ ကြက်ခြေနီစေတနာလုပ်အားရှင်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါသင်တန်းသည် အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် စွမ်းဆောင်ရည် ပြည့်ဝသောကြက်ခြေနီ
စေတနာလုပ်အားရှင်များအဖြစ် အသင်း၏ လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်
ပြီး ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၂၈) ရက်နေ့မှ ဩဂုတ်လ (၂) ရက်နေ့အထိ (၆)ရက်တာ ဖွင့်လှစ်ခြင်းမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းသို့
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မြို့နယ်များဖြစ်သည့် လားရှိုးမြို့နယ်၊ မူဆယ်မြို့နယ်၊နန့်ခမ်းမြို့နယ်၊ နောင်ချ ိုမြို့နယ်၊ နမ္မတူ
မြို့နယ်၊ ကွမ်းလုံမြို့နယ်၊ တန့်ယန်းမြို့နယ်၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ သီပေါမြို့နယ်၊ မန်တုံမြို့နယ်များမှ ကြက်ခြေနီစေတနာ
လုပ်အားရှင် (၃၀) ဦးတို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး
ရွှေဘိုမြို့နယ်ကြက်ခြေနီအသင်းခွဲမှ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

နည်းပညာကော

ဇူလိုင်လ (၂၅)ရက်နေ့က ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်မြို့

ဩဂုတ်လ(၂) ရက်နေ့တွင် ကျောင်းကုန်းမြို့နယ်၊ ငှတ်ချော

လိပ် တွင် သင်တန်းသား/သူ (၃၀) ဦးအား ရှေးဦးပြုစုခြင်း

နယ်ရှိ ရွှေတံခါးအပိုင်း(၄)၊ ၈လမ်းတွင် နေထိုင်ကြသော

ကွင်း ကျေးရွာအနီး၌ ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့် ထိခိုက်

(အခြေခံ) သင်တန်းကို ဇူလိုင်လ (၂၇) ရက်မှ သြဂုတ်လ

အိမ်ထောင်စုပေါင်း(၂၀၀)အား

ပုတီးကုန်းမြို့ကြက်ခြေနီ

ဒဏ်ရာများရရှိသော အမျ ိုးသား(၃)ဦးအား ရှေးဦးပြုစုပေး

(၁) ရက်နေ့အထိ သင်ကြားပို့ချခဲ့ပါသည်။

တပ်ခွဲမှူး ဦးမိုးဝင်းမှ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ပေးပို့လှူဒါန်း

ပြီးနောက် ကြက်ခြေနီအရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ်နှင့် သစ္စာ

ခဲ့ရာ ပြည်ခရိုင်ကြက်ခြေနီတပ်ဖွဲ့မှူးနှင့် စေတနာလုပ်အား

ရှင် ပရဟိတအသင်းလူနာတင်ယာဉ်တို့ဖြင့် ကျောင်းကုန်း

ရှင်များက သွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ကြပါသည်။

မြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့

ပူးပေါင်းပို့ဆောင်ကူညီပေးခဲ့ပါ

သည်။

ကချင်ပြည်နယ်
သြဂုတ်လ (၁) ရက်နေ့က မိုးညှင်းခရိုင်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်၊ တာမခန်ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနေ
သော နေရပ်စွန့်ခွာအိမ်ထောင်စု (၁၁၅) စုအား ကျေးရွာကြက်ခြေနီအသင်းခွဲငယ်မှ အရေး
ပေါ်လိုအပ်သည့် ပစ္စည်းများကို ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါသည်။

အသိပညာပေးဗီဒီယိုကဏ္ဍ

ဒေါ်ရွှေစင်ကျော်စိုး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊
လူမှုကရုဏာလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပြန်ကြားဆက်သွယ်ရေးဌာန။ (ဖုန်း - ၀၉ ၉၇၇ ၁၁၅၆ ၀၁)
MRCS ၏ လစဉ်သတင်းစာစောင်များကို လေ့လာလိုပါက ယခုလင့်ခ်
https://www.redcross.org.mm/my_MM/publications/ ကိုနှိပ်ပါ။

စာမျက်နှာ (၄)

